ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

Ata da 98º Sessão Ordinária da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Maceió

Aos (16) dezesseis dias do mês de novembro do ano de 2017 às (15h00)
quinze horas, sob a presidência do vereador Kelmann Vieira, reuniu-se a
Câmara Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro, número
376 (trezentos e setenta e seis) com as presenças dos vereadores: Antonio
Holanda, Francisco Filho, Francisco Sales, Galba Netto, Dudu Ronalsa,
Fátima Santiago, Silvio Camelo, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Fátima
Santiago, Silvânio Barbosa, Samyr Malta, Siderlane Mendonça, Silvania
Barbosa, Simone Andrade, José Márcio Filho, Lobão e Tereza Nelma. Foi
lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram justificadas as ausências
dos demais vereadores. Pela ordem o vereador Silvio Camelo pede
autorização para que na próxima quinta-feira o grupo da Seicho-no-iê possa
vir a esta casa fazer uma explanação, sendo deferido. Pela ordem o
vereador Silvânio Barbosa agradeceu ao Coronel Ivon pelas ações que vem
fazendo, no tocante a segurança pública, no Bairro do Benedito Bentes. No
Grande Expediente como primeira oradora a vereadora Silvania
Barbosa solicita a apreciação do projeto que trata sobre os Abrigos, onde os
mesmos estão necessitando de ajuda. Em aparte a vereadora Fátima
Santiago teceu comentários sobre o projeto, bem como cita a importância do
mesmo entrar na pauta de hoje. Retornando a oradora reafirma mais a sua
solicitação apelando para a discussão do referido projeto. Em seguida
registrou no próximo sábado o jogo do CRB, apelando a torcida que vá ao
Estádio participar do referido evento. Em aparte o vereador Silvio Camelo se
solidarizou com a oradora no seu apelo. Retornando a oradora deu mais
subsídios com relação a questão do clube. Pela ordem o vereador Lobão
agradeceu a prefeitura pelo início dos serviços nos canteiros da Fernandes
lima e Avenida Durval de Góes Monteiro. O segundo orador vereador Dudu
Ronalsa Reportou-se a falta de segurança nos postos de saúde, citando
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assalto também na Creche Mestre Izaldino, enfatizando o alto índice de
drogas, onde muito nos preocupa, no qual não foi feito nada de concreto,
inclusive com a falta de segurança nos mercados públicos. No
Prolongamento do Expediente foram lidos: Projeto de lei nº 163/2017protocolo nº 4999/17- PMM- Prefeitura Municipal de Maceió.- PPAM- Plano
Plurianual Municipal 2018-2021- (conhecimento do parecer da comissão de
Finanças). Projeto de lei nº 180/17- protocolo 4748/17- Vereador Ronaldo
luz- Institui novo Formato em pinturas de faixas em 3D, no âmbito do
Município de Maceió, e dá outras providencias. Projeto de lei nº 182//17protocolo nº 4782/17- Vereador Dudu Ronalsa- Disciplina, no âmbito de
Maceió, manifestações sociais culturais e /ou de gênero e dá outras
providencias. Feita a chamada para a Ordem do Dia foram constatadas as
mesmas presenças da chamada inicial. Foram lidos e aprovados os projetos
e requerimentos de números e autorias: projetos de lei nºs: 164 e 154/17PMM- Prefeitura Municipal de Maceió- protocolos de nºs: 4411 e 4243/17- 1ª
e 2º discussão. Requerimento do vereador Dudu Ronalsa de nº 4546/17Discussão Única. Requerimento do Vereador Ronaldo Luz de nº 4712/17Discussão Única; Requerimentos da vereadora Tereza Nelma de nºs: 4756 e
4537/17(moção de congratulações) - Discussão Única. Requerimento do
vereador Luciano Marinho de nº 4758/17- Discussão Única. Requerimentos
de vereador Lobão de nºs; 4673 e 4678/17- Discussão Única. Requerimento
do vereador Silvio Camelo de nº 4699/17- Discussão Única. Requerimentos
da vereadora Simone Andrade de nºs 4487 e 4488/17- Discussão Única.
Requerimentos do vereador Silvânio Barbosa de nºs: 4750 e 4749/17(Moção
de aplausos) - Discussão Única. Requerimento sessão extraordinária nº
4224/17- Discussão Única. Passando para o Expediente Final a vereadora
Tereza Nelma registrou a abertura do Projeto “Vamos Subir a Serra”, onde
pela primeira vez Maceió está discutindo um projeto afrodescendente, e
debate o racismo e a cultura afro, ressaltando a presença do ator Érico Brás
hoje na Praça multieventos, e amanhã palestra sobre empoderamento da
mulher com a esposa do ator, bem como dia 18 será a subida até a Serra da
Barriga. Continuando, registrou ontem outras atividades ligadas ao tema do
Movimento Negro, convidando todos os colegas para comparecer a essas
atividades. Alertou sobre o Novembro Azul, onde está havendo uma baixa da
procura de exames, no qual vamos solicitar uma audiência para discutir esta
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questão da prevenção e faz apelo à população para que faça o exame. Em
seguida o vereador Lobão agradeceu pelas informações. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão e convocada outra
extraordinária logo após o término desta. Do que para constar lavrei e digitei
a presente ata que dato e assino. Maceió, 16 de novembro de 2017Carmem Sandra Barros de Lima- Redatora de Atas e Debates.

